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Handledning för utskrift av Antavla i tabellform 

Du ska nu skriva ut (= granska) en antavla i tabellform. 

 Se till att du har översikten med den person, som antavlan utgår från, i mitt fall Bengt Samuelsson, 

som centrumperson och bygg en antavla med Bengt som proband genom att klicka på  i vänstra 

kantens verktygsfält. Fönstret Bygg antavla öppnas. 

 Bocka och pricka för nedanstående val i nästa bild. (Vill du ha ett begränsat antal generationer, 

avmarkerar du  och anger antal generationer t.ex.  ) 

 

Bild 1 Bygg antavla 

 Klicka på knappen  . Denna antavla visas: 

 

Bild 2 Antavla – 3 synliga generationer 

I tredje generationen för Bengt Samuelsson (probanden) ser du att Johan och Hilda har ett lodrätt blått 

streck: 

 

Bild 3 Antavla – Del av 

Det betyder att det finns en eller flera generationer till. Om du trycker på tangenten + eller – kan du öka 

resp. minska antalet visade generationer. Tryck på tangenten + och då visas en generation till. Tryck på 

tangenten + igen och en femte generation visas. 



2 

 

Bild 4 Antavla – 5 generationer 

Man kan minska antal generationer genom att klicka på tangenten - .  

 Klicka på den blå ikonen,  i det lodräta verktygsfältet t.v. Du kommer nu tillbaka till Översikt 1. 

Den person, som var markerad i antavlan, i detta fall Bengt Samuelsson, när du klickade på den blå 

ikonen, är nu centrumperson i fönstret Översikt 1. Se till att Bengt är centrumperson. 

 Klicka på  . Bild 5 Utskrift – Välj utskriftsform, visas. 

 

Bild 5 Utskrift – Välj utskriftsform 

I rutan Antavla prickar du för  och klickar på knappen . Eftersom du först hade byggt en 

antavla och sedan från Översikt 1 begärde utskrift, kommer följande fönster att visas:  
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Bild 6 Utskrift – utgå ifrån 

 I det övre alternativet, Antavla 1 (för Samuelsson, Bengt), används den tidigare genererade antavlan 

vid utskrift. Det nedre alternativet Samuelsson, Bengt i familjeöversikt 1 genererar först en antavla. 

När man klickar på  inför utskriften, får man möjlighet att välja numreringsprincip för 

antavlan. Du ska nu prova det nedre alternativet. Pricka för och klicka 

därefter på knappen  .  

Fönstret Antavla – Tabell öppnas. 

 

Bild 7 Antavla - Tabell 

 Klicka på knappen  . Fönstret Inställningar – Antavla – Tabell öppnas. 

 

Bild 8 Inställningar – Antavla – Tabell 
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 Klicka på fliken . På Bild 9 Notiser för anor framgår vilka notiser, som är förvalda för 

anor, ingifta, barn, anförluster och giften. Observera att inställningarna för anor kommer att gälla för 

alla anor.  

 

Bild 9 Välj notistyper - Ansedel 

 Jmf Bild 9 Välj notistyper - Ansedel. Vid inställningen för ansedlar gällde de två översta grupperna 

samma person, huvudpersonen).  

 

Bild 10 Inställningar – Antavla – Tabell - Notiser för anor 

 Genom att klicka på  kan man bestämma vilka notiser man vill ha med i utskriften. 
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Bild 11 Välj notistyper 

 Klicka på knappen  . 

 I vårt fall har vi så litet inmatat om varje person att vi tar med allt utom notiserna Oforskat, Flaggor och 

Extra text., som inte ska tas med vid utskrift av antavla i tabellform. Avmarkera dessa tre notistyper och 

klicka på knappen  . 

 Upprepa med de följande två grupperna Notiser för ingifta och Notiser för barn. 

 Klicka därefter på knappen  och därefter på knappen  i fönstret Inställningar 

– Antavla - Tabell. Fönstret Antavla – Tabell Bild 7 visas. 

 Klicka sedan på knappen  . Fönstret Bygg antavla öppnas.  
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Bild 12 Bygg antavla 

 Klicka på Obegränsat (antal generationer) och skriv in 2 i fältet t.h. 

 Markera 2:a alternativet i rutan Numrering, . 

 Klicka på knappen  . 

 Nu visas antavlan i Tabellform. 

 Klicka på  .och du kommer tillbaka till bilden Antavla – Tabell. Skriv Bengt Samuelssons 

antavla i fältet Använd sidhuvud. Glöm inte att markera  . 

 

Bild 13 Antavlans sidhuvud 

 Klicka på knappen   

 Pricka för Stående i rutan Orientering. 

 

Bild 14 Orientering 

 Klicka på knappen . Fönstret Antavla - Tabell öppnas. 

 Klicka på knappen . Följande bild öppnas: 
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Bild 15 Bygg antavla 

 

Markera alternativet 2 och klicka på . En utskrift med följande 

utformning genereras: 
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Bild 16 Utskrift Antavla i tabellform sida 1 
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Bild 17 Utskrift Antavla i tabellform sida 2 

Detta är de två första sidorna av antavlan. Om man har mera uppgifter inmatat om föräldrar och barn 

kan antavlan bli flera sidor ”lång”. I Bild 16 och Bild 17 har en kyrka lagts in. Det kan vara lämpligt 

att illustrera med en kyrka från den församling, där giftermålet ägde rum. Se bara upp med att inte 

lägga in en kyrka, som byggts vid en senare tidpunkt än när bröllopet ägde rum. 

Förutom antavlan skrivs ett personregister ut, likaså ett ortregister, ortbeskrivningar, en 

källförteckning och en citatförteckning. Man kan välja om man vill ha med alla eller en del av dessa 

register. Öppna i så fall menyn Inställningar och välj Direktval. Där kan man pricka för eller bort 

huruvida ett visst register ska skrivas ut eller ej. 

 

Bild 18 Utskrift Antavla i tabellform sida 6 - Personregister 
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Bild 19 Utskrift Antavla i tabellform sida 7 - Ortsregister 

 

Bild 20 Utskrift Antavla i tabellform sida 8 - Ortsbeskrivning 

 

Bild 21 Utskrift Antavla i tabellform sida 9 – Antavlans källor 

 

Bild 22 Utskrift Antavla i tabellform sida 10 – Antavlans hänvisningsförteckning 

 

Har du frågor, något kan vara otydligt beskrivet, kan du kontakta mig, Åke Dahlqvist, 

ake.dahlqvist@koping.net eller tfn 0221-150 00. 

mailto:ake.dahlqvist@koping.net

